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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 09 /KH-SKHCN 
 

     Lạng Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 

 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động tại đơn vị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi 
tiêu cực, tham nhũng đạt hiệu quả, đúng quy định. 

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Luật phòng chống tham 
nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử 
lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, tiếp tục đẩy 
mạnh thực thi Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng. Tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận 
thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. 

II. NỘI DUNG  

1. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng 
ngừa tham nhũng, đặc biệt là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính 
trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai 
tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; 
Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận 
số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết trung ương 3 Khóa X về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 
nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; 
các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 
và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

2. Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 
16/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Kế hoạch số 57 
/KH-SKHCN ngày 11/10/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 
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giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và 
năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành. 

3. Tăng cường quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; tăng cường 
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan 
báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật để góp phần thực hiện 
có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng. 

4. Xây dựng và cụ thể hoá các nhiệm vụ thuộc đơn vị; Tổ chức triển khai thực 
hiện tốt Chương trình, kế hoạch nhiêm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng 
và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai 
minh bạch ở cơ quan, đơn vị trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản; trong 
việc xét tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trong 
việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo, giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ,... và trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.  

6. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham 
nhũng đối với các đơn vị trực thuộc. 

7. Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. 

8. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể của từng đơn 
vị tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch đã ban hành. 

2. Giao Thanh tra Sở theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch và 
tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định./. 

 

  Nơi nhận : 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  
- Thanh tra tỉnh;                                                     
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;  
- Lưu: VT, TTra. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

                   Nguyễn Thị Hà 
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